Dodatok č. 4
ku kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710
zo dňa 21. 12. 2018
uzatvorený medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a
Národným lesníckym centrom
číslo dodatku objednávateľa: 406/2018/MPRVSR-710/D4
číslo dodatku zhotoviteľa: 334/NLC/2019
Účastníci kontraktu
Objednávateľ:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Ing. Gabriela Matečná – podpredsedníčka vlády a ministerka
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Štátna pokladnica Bratislava
7000081105/8180
00156621
SK66 8180 0000 0070 0008 1105

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

Ing. Peter Kicko – generálny riaditeľ sekcie
lesného hospodárstva a spracovania dreva
a

Zhotoviteľ:

Národné lesnícke centrum

Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IBAN:
Pracovník poverený
k rokovaniu:

T. G. Masaryka 22, 960 92 Zvolen
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
Štátna pokladnica Bratislava
7000341333/8180
42001315
SK08 8180 0000 0070 0034 1333
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD. – generálny riaditeľ NLC

Podľa čl. VIII. bodu 6 kontraktu č. 406/2018/MPRVSR-710 zo dňa 21. 12. 2018 (ďalej len „kontrakt“)
účastníci kontraktu uzatvárajú dodatok č. 4 (ďalej len „dodatok“), ktorým sa kontrakt mení takto:

Článok I.
Predmet dodatku
1. Dodatkom sa mení celková výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu kontraktu a
zvyšuje sa o sumu 140 023 eur. Nová celková výška finančných prostriedkov kontraktu zo
štátneho rozpočtu predstavuje sumu 8 518 804 eur.

Článok II.
Osobitné ustanovenia
1. V čl. III. bod 2 znie:
„Celková hodnota kontrahovaných úloh zo štátneho rozpočtu je stanovená vo výške
8 518 804 eur.“.
2. Príloha č. 1 ku kontraktu s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na rok 2019“
sa nahrádza novou Prílohou č. 1 s názvom: „Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC
financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu z rozpočtovej kapitoly MPRV SR na rok 2019.“.
3. V Prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 23 s názvom: „Zabezpečenie Komunikačnej
stratégie NLC“ nahrádza novou úlohou č. 23 s názvom: „Zabezpečenie Komunikačnej stratégie
NLC“.
4. Príloha č. 2 ku kontraktu sa dopĺňa o nové úlohy č.:
 24 s názvom „Kampaň k Medzinárodnému dňu lesov (21.03.2019)“
 25 s názvom „Lesnícke dni 2019 (13. ročník) a príprava rámcov Lesníckych dní 2020 (14.
ročník)“
 26 s názvom „Príprava podkladov a grafická úprava atlasu škodlivých činiteľov lesných drevín
a atlasu nepôvodných a inváznych druhov“
 27 s názvom „Učenie o lese“
5. V Prílohe č. 2 ku kontraktu sa pôvodná úloha č. 24 s názvom: „Inštitucionálne financovanie NLC“
nahrádza novou úlohou č. 28 s názvom: „Inštitucionálne financovanie NLC“.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia kontraktu, ktoré nie sú týmto dodatkom upravené, ostávajú platné
a nezmenené.
2. Dodatok sa vyhotovuje v 5 exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane 3 exempláre
a zhotoviteľ dostane 2 exempláre.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zúčastnených strán, účinnosť nadobúda
nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády
Slovenskej republiky a tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu.
4. Účastníci dodatku výslovne súhlasia so zverejnením tohto dodatku v jeho plnom rozsahu
v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
5. Účastníci dodatku súhlasne konštatujú, že si tento dodatok prečítali, porozumeli mu a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho dobrovoľne podpísali.

V Bratislave

V

Dňa: .................................. 2019

Dňa: ................................... 2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

–––––––––––––––––––––––––
Ing. Gabriela Matečná
podpredsedníčka vlády a
ministerka pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR

––––––––––––––––––––––––
Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.
generálny riaditeľ NLC
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Zoznam úloh pre kontrakt medzi MPRV SR a NLC financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu
z rozpočtu kapitoly MPRV SR na rok 2019
Číslo
úlohy

Názov úlohy

Štátny rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

Ústav NLC

110 000

0

110 000

UHUL

300 000

0

300 000

UHUL

417 508

0

417 508

ULZI

674 807

0

674 807

ULZI

233 623
564 062
2 300 000

0
0
0

233 623
564 062
2 300 000

UHUL

4 017 756

0

4 017 756

UHUL

4 017 756

0

4 017 756

153 045

7 660

160 705

LVU

153 045

0

153 045

LVU

306 090

7 660

313 750

0

40 000

Prvok 08V0202: Rozvoj hospodárskej úpravy lesa
1.
2.
3.

4.
5.

Rozvoj hospodárskej úpravy lesov (HÚL), tvorba
metód a postupov jej vykonávania
Komplexné zisťovanie stavu lesa v územnej
pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja
Vývoj, rozvoj a správa informačného systému
lesného hospodárstva (IS LH) a poskytovanie
informácií z IS LH
Tvorba a spravovanie tematického štátneho
mapového diela s tematickým obsahom lesného
hospodárstva (TŠMD LH)
Preberanie prác a kontrola kvality PSL
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 08V0203: Vyhotovenie Programov starostlivosti o lesy (PSL)
6.

Financovanie vyhotovenia programov
starostlivosti o lesy (PSL)
Spolu za prvok:

Prvok 08V0301: Výskum na podporu udržateľného lesného hospodárstva
7.

8.

Výskum a vývoj na podporu
konkurencieschopnosti Slovenského lesníctva
(SLOV-LES) – účelová forma
Výskum, inovácie a podpora
konkurencieschopnosti lesnícko-drevárskeho
komplexu (výskumný zámer) – inštitucionálna
forma
Spolu za prvok:

Prvok 08V0302: Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo
9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Medzinárodné spolupráca a úlohy vyplývajúce
z členstva v medzinárodných organizáciách

40 000

Koncepčné práce pre MPRV SR
Vypracovanie a publikácia Správy o lesnom
hospodárstve v Slovenskej republike za rok 2018
Inventarizácia emisií skleníkových plynov v rámci
sektoru LULUCF, časť lesníctvo
Systém Európskych lesníckych účtov (EFA)
Monitoring lesov – Čiastkový monitorovací
systém Lesy
Lesnícka ochranárska služba
Kontrola lesného reprodukčného materiálu
Lesná pedagogika a podpora práce s verejnosťou
1

LVU
LVU
ULZI
ULPV
UHUL
LVU
ULZI

269 365

0

269 365

25 000

0

25 000

36 357

0

36 357

LVU

10 000

0

10 000

LVU

100 000

0

100 000

LVU

120 000
110 000
50 000

0
0
0

120 000
110 000
50 000

LVU
LVU
ULPV
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Inštitucionálne financovanie
Mzdová valorizácia a 13. plat zamestnancov
Spolu za prvok:

266 252
362 315
1 389 289

0
0
0

266 252
362 315
1 389 289

14 815

0

14 815

5 185
20 000

0
0

5 185
20 000

17 382
20 000
7 476
44 858

0
0
0
0

17 382
20 000
7 476
44 858

ULZI
ULZI

20 000
110 000
34 370
164 370

0
0
0
0

20 000
110 000
34 370
164 370

ULZI
ULZI

24 013

0

24 013

ULZI

8 405
32 418

0
0

8 405
32 418

Iniciatíva BIOEAST – koordinácia
makroregionálnej pracovnej skupiny a
harmonizácia činnosti s kľúčovými európskymi
platformami v oblasti lesníctva

8 333

0

8 333

Inštitucionálne financovanie

1 667

0

1 667

Spolu za prvok:

10 000

0

10 000

80 350

0

80 350

NLC-UGR

10 000

0

10 000

ULPV

25 000

0

25 000

ULPV

8 000

4 000

12 000

LVÚ

10 000
46 673
180 023

0
0
4 000

10 000
46 673
184 023

ULPV

1 350 405

0

1 350 405

8 518 804

11 660

8 530 464

Prvok 0900102: Vzdelávanie
Zabezpečenie skúšok odbornej spôsobilosti
18.
v lesnom hospodárstve
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

ULPV

Prvok 0900401: Informatizácia MP SR
19.
20.

Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
Digitálne ortofotomozaiky
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 0EK0K07: Geografické informačné systémy
19.
20.

Plnenie úloh INSPIRE/NIPI
Digitálne ortofotomozaiky
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 0900501: Štatistické zisťovanie
21.

Správa informačného systému rezortnej
štatistiky
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Prvok 0900302: Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti
22.

LVU

Prvok 0900106: Propagácia rezortu
23.
24.
25.
26.
27.

Zabezpečenie Komunikačnej stratégie NLC
Kampaň k Medzinárodnému dňu lesov
(21.03.2019)
Lesnícke dni 2019 (13. ročník) a príprava rámcov
Lesníckych dní 2020 (14. ročník)
Príprava podkladov a grafická úprava atlasu
škodlivých činiteľov lesných drevín a atlasu
nepôvodných a inváznych druhov
Učenie o lese
Inštitucionálne financovanie
Spolu za prvok:

Špeciálna úloha
28.

Inštitucionálne financovanie NLC

Spolu Národné lesnícke centrum

2

NLC-UGR
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh

Názov úlohy č. 23:
Zabezpečenie Komunikačnej stratégie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum, Útvar generálneho riaditeľa, Odbor komunikácie a marketingu
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. et Ing. Ján Lichý, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Mgr. Vladimír Machalík

Legislatívny rámec:
Smernica MPRV SR, ktorou sa upravuje jednotný a koordinovaný postup v oblasti mediálnej politiky
rezortu a komunikácia rezortu s verejnosťou č. 1320/2017-120
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
NLC disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením na riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich zo schválenej komunikačnej stratégie NLC. Vytvorenie,
sprevádzkovanie a systematická komunikácia vo vlastných komunikačných kanáloch, zabezpečovanie
komunikácie s médiami, novinármi, odbornou a laickou verejnosťou.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):




















Tlačové správy
priebežne
Tlačové konferencie
priebežne
Články a vyjadrenia poskytnuté médiám
priebežne
Aktualizácia facebookového profilu a webovej stránky
priebežne
Pridané videá na webovú stránku
min. 3 ročne
Zabezpečenie účasti na lesníckych podujatiach
priebežne
Účasť na výstavách Agrokomplex
do 30. 9. 2019
Aktualizácia presskitu
1 x ročne
Raňajky s novinármi
min 4 x ročne
Príprava návrhu redizajnu vnútorných a vonkajších priestorov NLC
do 31. 12. 2019
Workshop o komunikácii pre zamestnancov NLC
min. 1 x ročne
Workshop o etikete a protokole pre pracovníkov NLC
1 x ročne
Príprava balíka reklamných a propagačných predmetov
priebežne
Vydanie reprezentatívnej „Zlatej knihy slovenského lesníctva“
do 31. 12. 2019
Spracovanie Lexikónu 100 základných lesníckych pojmov
do 31. 12. 2019
Návrh a vydanie lesníckeho kalendára na rok 2020
do 31. 12. 2019
Aktívna participácia a súčinnosť pri presadzovaní učenia o lese na školách priebežne
Koordinácia a zabezpečenie činnosti lesníckeho mediálneho tímu
priebežne
Koordinácia projektu „PodRybou“ - revitalizácia územia spojeného s aktívnou propagáciou
rekreačného využívania lesov v mestskom prostredí (kooperácia LESY SR, š. p., Mesto Banská
Bystrica)
priebežne
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Pravidelná aktualizácia a dopĺňanie Forestportálu
Zabezpečenie činnosti NLC rámci členstva "Forest Communicators Network"
Súčinnosť pri spracovaní komunikačnej stratégie MPRV SR

priebežne
priebežne
priebežne

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
 Budovanie komplexného imidžu NLC ako nezávislej, efektívne riadenej transparentnej, odbornej
a progresívnej organizácie.
 Zvýšenie povedomia o lesnom hospodárstve a NLC v očiach verejnosti.
 Pozitívna a proaktívna propagácia profesionálneho lesníckeho sektora.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 80 350,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 23 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

20 000
30 000

0
0

20 000
30 000

10 500

0

10 500

19 850
0
80 350

0
0
0

19 850
0
80 350

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Odbor komunikácie a marketingu
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 24
Kampaň k Medzinárodnému dňu lesov (21.03.2019)
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Dana Chlpošová

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov;.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením
na riešenie tejto úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Formovanie pozitívnej mienky o význame lesov a využívania benefitov spojených s trvalo udržateľným
obhospodarovaním lesov.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
02 – 03 /2019 – Komunikácia s Organizáciou spojených národov pre výživu a pôdohospodárstvo (FAO),
vypracovanie metodického usmernenia a prezentácie o lesoch pre lesných pedagógov, preklad
propagačného videa, tlač propagačného materiálu – zápisníky s logom.
03/2019 – Realizácia aktivít lesnej pedagogiky k Medzinárodnému dňu lesov – workshopy, lesné
vychádzka, besedy. Súťaž na sociálnej sieti facebook (FB) o vecné ceny k Medzinárodnému dňu lesov.
03-05/2019 – Medializácia a propagácia Medzinárodného dňa lesov – uverejnenie informácií
a fotodokumentácie na webových sídlach – www.lesnapedagogika.sk, (FB stránka lesnej pedagogiky)
www.nlcsk.sk, www.forestpedagogics.eu, zaslanie záverečnej správy na FAO, vypracovanie tlačovej
správy a článku do Enviromagazínu.
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Cieľom úlohy je prehĺbiť povedomie verejnosti o lesoch prostredníctvom upriamenia pozornosti na
Medzinárodný deň lesov (21.03.2019), zvýšiť povedomie o význame všetkých lesov a stromov mimo
lesa, vyzdvihnúť trvalo udržateľné-obhospodarovanie lesov a zvýrazniť špecifický prínos lesov k
napĺňaniu Agendy pre trvaloudržateľný rozvoj (Agenda 2030).
Prínosom úlohy je vytváranie metodického materiálu pre lesných pedagógov s dôrazom na cieľovú
skupinu stredoškolákov a rozvíjanie a formovanie správania sa a vlastnej spoločenskej zodpovednosti
k životnému prostrediu.
Výstupy úlohy:
 Metodické usmernenie a prezentácia o lesoch pre lesných pedagógov.
 Tlačový materiál – zápisníčky s logom Medzinárodného dňa lesov.
 Propagácia a medializácia Medzinárodného dňa lesov – tlačová správa, článok v printovom médiu,
informácie na webových sídlach a sociálnej sieti.
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
 verejnosť.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu na náklady, ktoré už vznikli (formou refundácie). Ide o
bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolnom dni preberacím konaním za celoročné obdobie
plnenia, vo výročnej správe o činnosti NLC za rok 2019, v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 10 000 €
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 24 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

4 000
4 370

0
0

4 000
4 370

1 530

0

1 530

100
0
10 000

0
0
0

100
0
10 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov čiastkovej úlohy č. 25:
Lesnícke dni 2019 (13. ročník) a príprava rámcov Lesníckych dní 2020 (14. ročník)

Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Dana Chlpošová

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

Legislatívny rámec:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením
na riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Celoslovenské podujatie Lesnícke dni – Komplexné organizačno-technické zabezpečenie slávnostného
otvorenia vo Zvolene (apríl 2019) a koordinácia ostatných podporných podujatí.
Fotodokumentácia podujatia, krátky šot z podujatí, vypracovanie tlačovej správy, medializácia
podujatia na stránke www.lesnickedni.sk, návrh hlavného zamerania a príprava rámcov 14. ročníka
Lesníckych dní, komunikácia s hlavnými partnermi podujatia.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
03/2019 – prípravná fáza
04/2019 – realizácia podujatia
06/2019 – administrácia aktivít, vyhodnotenie podujatia
11-12/2019 – návrh hlavného zamerania a príprava rámcov 14. ročníka Lesníckych dní, komunikácia
s hlavnými partnermi podujatia
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
13. ročník celoslovenského podujatia Lesnícke dni je úspešným projektom lesníckych inštitúcií, ktorého
základným poslaním je prinášať informácie o význame lesov a lesného hospodárstva pre spoločnosť,
prispievať k budovaniu správnej hodnotovej orientácie detí a mládeže a podnecovať širokú verejnosť
k zodpovednému správaniu sa smerom k lesom.
Hlavným cieľom úlohy je:
1. Vypracovanie ideového rámca 13. ročníka Lesníckych dní a jeho zakomponovanie do hlavného
a sprievodného programu podujatia ako aj do podujatí v rámci regionálnych aktivít.
2. Programové naplnenie daného konceptu prostredníctvom kultúrnych vystúpení a ostatných
aktivít pre verejnosť.
3. Podpora programových podujatí v jednotlivých regiónoch Slovenska.
4. Vyhodnotenie úspešnosti podujatia.
5. Pracovné stretnutie k hlavnému zameraniu a príprave rámcov 14. ročníka Lesníckych dní,
komunikácia s hlavnými partnermi podujatia
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Sekcia lesného hospodárstva a spracovania
dreva.
Odborná a laická verejnosť.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu na plánované náklady a náklady, ktoré už vznikli (formou
refundácie). Ide o bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný preberacím konaním za celoročné obdobie plnenia, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2019, v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle uznesenia vlády SR
č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 25 000 €
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 25 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

24 000
700

0
0

24 000
700

245

0

245

55
0
25 000

0
0
0

55
0
25 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 26:
Príprava podkladov a grafická úprava atlasu škodlivých činiteľov lesných drevín a atlasu nepôvodných
a inváznych druhov
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Lesnícky výskumný ústav Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Milan Zúbrik, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Pavel Toma

Legislatívny rámec:
 § 29 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov,
 § 5 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti,
 spoločné usmernenie Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva životného prostredia SR
na realizáciu opatrení podľa § 28 ods. 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších
predpisov (č. MP SR 1586/2008-100 z 28. marca 2008).
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením
na riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Príprava dvoch atlasov bude mať nasledovné výstupy:
 Príprava štruktúry atlasov a výber jednotlivých druhov
 Zabezpečenie, výber a úprava fotografií
 Spracovanie textov v súlade s aktuálnymi informáciami o ich výskyte a riziku pre zdravie lesných
drevín
 Grafické spracovanie textov a fotografií
 Export elektronických kníh pre zverejnenie na webe a pre tlač
 Tlač 200 ks z jednej knihy a 200 ks z druhej knihy
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
Predpokladaná doba riešenia úlohy je 01.08.2019 - 31.12.2019.
Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia úlohy v roku 2019:
a. Príprava štruktúry atlasov a výber jednotlivých druhov.
b. Zabezpečenie, výber a úprava fotografií.

8/ 2019
8-11/ 2019

c. Spracovanie textov v súlade s aktuálnymi informáciami o ich výskyte a riziku pre zdravie
lesných drevín.
8-11/ 2019
d. Grafické spracovanie textov a fotografií.
e. Export elektronických kníh pre zverejnenie na webe a pre tlač.

10-12/ 2019
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11 – 12/ 2019

f.

Tlač 200 ks z jednej knihy a 200 ks z druhej knihy.
11 – 12/2019

Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Hlavným cieľom úlohy je príprava a tlač atlasov o škodlivých činiteľoch a o nepôvodných druhoch
hmyzu, húb a rastlín.
Prvá kniha bude prínosom pre jej užívateľov pri determinácii biotických škodlivých činiteľov, ktoré sa
uvádzajú aj v tabuľkách lesnej hospodárskej evidencie ako dôvod náhodných ťažieb (Vyhláška MPRV
SR č. 297/2011 Z. z. o lesnej hospodárskej evidencii).
Druhá kniha o nepôvodných a inváznych druhoch hmyzu, húb a rastlín prinesie užívateľom informáciu
o ich bionómii, determinácii a riziku pre pôvodné druhy lesných ekosystémov.
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
b) orgány štátnej správy lesného hospodárstva.
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu na plánované náklady a náklady, ktoré už vznikli (formou
refundácie). Ide o bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia vlády SR č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 8 000,Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 26 (priame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

0
5 917

4 000
0

4 000
5 917

2 083

0

2 083

0
0
8 000

0
0
4 000

0
0
12 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 27: Učenie o lese
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Ing. Dana Chlpošová

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Jana Petrášová

Legislatívny rámec:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Dôvod, prečo úlohu nemožno realizovať v rámci interných kapacít príslušného organizačného útvaru
v rámci MPRV SR:
Národné lesnícke centrum disponuje potrebným počtom odborných kapacít a technickým vybavením
na riešenie úlohy.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Formovanie pozitívnej mienky o význame lesov a využívania benefitov spojených s trvalo udržateľným
obhospodarovaním lesov.
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
10 – 12 /2019 - príprava vzdelávacích materiálov a pracovných listov
11 – 12/2019 – reakreditácia vzdelávacieho programu v súvislosti s novým zákonom č. 138/2019
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
02/2020 - realizácia vzdelávacieho programu
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
Cieľom úlohy je prehĺbiť vedomosti a posilniť zručnosti pedagogických zamestnancov v oblasti
environmentálnej výchovy na príklade lesa.
Prínosom úlohy je vytváranie spolupráce s rezortom školstva (ministerka školstva vyjadrila podporné
stanovisko k aktivitám lesnej pedagogiky), rozvíjanie a formovanie správania sa a vlastnej spoločenskej
zodpovednosti k životnému prostrediu
Výstupy úlohy:
 Vzdelávacie materiály (učebné texty )pre pedagogických zamestnancov
 Pracovné listy
 Realizácia vzdelávacieho kurzu, cca 20 účastníkov/kurz
Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a sekcia lesného hospodárstva
a spracovania dreva MPRV SR,
 odborná verejnosť,
 ostatná široká verejnosť.
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Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu na plánované náklady a náklady, ktoré už vznikli (formou
refundácie). Ide o bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Program 090 „Tvorba, regulácia a implementácia politík“, podprogram 09001 „Podpora programov“,
prvok 0900106 „Propagácia rezortu“.
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný preberacím konaním za celoročné obdobie plnenia, vo výročnej
správe o činnosti NLC za rok 2019, v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle uznesenia vlády SR
č.1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 10 000 €
Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 27 (priame náklady):

P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

4 000
4 370

0
0

4 000
4 370

1 530

0

1 530

100
0
10 000

0
0
0

100
0
10 000

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva
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Charakteristika a kalkulácia nákladov úloh
Názov úlohy č. 28:
Inštitucionálne financovanie NLC
Organizácia resp. subjekt zabezpečujúci realizáciu úlohy:
Národné lesnícke centrum
Pracovník zodpovedný za riešiteľa:

Bc. Ing. Ľuboš Halvoň, PhD.

Pracovník zodpovedný za zadávateľa:

Ing. Michal Hušťák

Legislatívny rámec:
 Zriaďovacia listina NLC č. 3155/2018-250 zo dňa 26.09.2018
 Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o rozpočtových pravidlách);
 Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok schvaľovaný Národnou radou SR;
 Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov;
 Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;
 Zákon č. 95/2019 Z. z. Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
Návrh na spôsob zabezpečenia úlohy (kontrakt/verejné obstarávanie):
Kontrakt medzi MPRV SR a NLC.
Konkrétny požadovaný, očakávaný výstup z úlohy (počet/jednotka):
Výstupom úlohy budú správy, odborné publikácie, realizačné výstupy, konferencie a odborné semináre
z riešených odborných úloh .
Časový harmonogram riešenia úlohy (začiatok, koniec realizácie, termíny ukončenia jednotlivých
etáp realizácie úlohy):
1.1.2019 – 31.12.2019
Popis úlohy (najpodstatnejšie informácie o úlohe – ciele úlohy, jej prínos pre cieľovú skupinu
užívateľov):
S ohľadom na to, že NLC pozostáva zo 4 ústavov, je nevyhnuté zabezpečovať aj manažment
ekonomickej a hospodárskej činnosti NLC ako aj všetky podporné činnosti a správu budov.
Cieľom úlohy je :
 Vykonávať poradenskú činnosť v oblasti ekonomického a finančného riadenia súvisiacich
s domácimi a medzinárodnými projektmi a grantmi, ako aj projektov v rámci štrukturálnych fondov
EÚ.
 Zabezpečiť vedenie účtovnej a daňovej agendy NLC v zmysle platných právnych predpisov.
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti personálneho, právneho, kontrolného riadenia NLC.
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti BOZP a OPP.
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti hospodárskej správy budov NLC a správy majetku štátu.
 Zabezpečiť komplexnú činnosť v oblasti verejného obstarávania.
 Zabezpečenie prevádzky centrálneho informačného systému a informačných systémov
na pracoviskách NLC, prevádzka a údržba hardvérového, softvérového a informačnokomunikačného prostredia na pracoviskách NLC.
 Zabezpečenie prevádzky budovy T.G. Masaryka 22 a budovy Sokolská 2 Zvolen.
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Kľúčoví užívatelia objednávanej úlohy:
 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 orgány štátnej správy LH
Spôsob financovania objednanej úlohy:
Úloha bude financovaná zo štátneho rozpočtu (bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR).
Prvok programovej štruktúry a zaradenie do funkčnej klasifikácie:
Bežný transfer z rozpočtovej kapitoly MPRV SR.
 08V0202 „Rozvoj hospodárskej úpravy lesa“:
564 062,- EUR
 08V0302 „Odborná pomoc pre udržateľné lesné hospodárstvo“
628 567,- EUR
(inštitucionálne financovanie 266 252,- EUR; mzdová valorizácia zamestnancov 253 315,- EUR; 13.
plat zamestnancov 109 000,- EUR)
 0900102 „Vzdelávanie“:
5 185,- EUR
 0900401 „Informatizácia MP SR“:
7 476,- EUR
 0900501 „Štatistické zisťovanie“:
8 405,- EUR
 0EK0K07 „Geografické informačné systémy“:
34 370,- EUR
 0900106 „Propagácia rezortu“:
46 673,- EUR
 0900302 „Koordinácia vedeckovýskumnej činnosti“:
1 667,- EUR
 0EK0K03 „Podporná infraštruktúra“:
54 000,- EUR
Dátum a spôsob odovzdania výsledkov riešenia úlohy:
Odpočet úlohy bude realizovaný na kontrolných dňoch plnenia úloh kontraktu, vo výročnej správe
o činnosti NLC za rok 2019 a pri preberacom konaní v rámci verejného odpočtu v roku 2020 v zmysle
uznesenia Vlády SR č. 1189/2001.
Celková potreba finančných zdrojov (EUR): 1 350 405,-

Podrobná kalkulácia predpokladaných nákladov na realizáciu úlohy č. 28 (nepriame náklady):
P.č.

Kalkulačná položka

1
2

Náklady obstarania (spotreba materiálu + služby)
Mzdové náklady
Náklady na zdravotné a sociálne poistenie a príspevok
NÚP
Ostatné priame náklady
Nepriame (režijné) náklady celkom
Celkové náklady (r. 01 až 05 )

3
4
5
6

Štátny
rozpočet
(EUR)

Spolufinancovanie
(EUR)

Finančné
prostriedky
spolu (EUR)

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
1 350 405
1 350 405

0
0
0

0
1 350 405
1 350 405

Zodpovedný organizačný útvar Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR:
Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva

